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RESUMO 

 

A Feira em questão é um evento turístico, organizado pela prefeitura municipal de um 

município da região centro-oeste do Rio Grande do Sul. Para essas regiões, Silva (2017) aponta 

a utilização de recursos como eventos e áreas de turismo artificial. Esses atos geralmente 

convertem no aquecimento da economia local, criando-se empregos e recebendo investimentos 

externos. A presente pesquisa busca identificar os fatores que afetam a satisfação dos 

consumidores no evento com base nos constructos de Hospitalidade e Lazer, a fim de 

desenvolver ações estratégicas visando a melhoria da Feira. A pesquisa se baseia em dados 

primários e tem caráter descritivo e quantitativo. Para coleta de dados a pesquisa com visitantes 

levantou os atributos relevantes para a satisfação. Ao todo foram considerados 291 

questionários válidos. Para a tabulação e análise dos dados utilizou-se do programa Microsoft 

Excel, bem como testes de estatística descritiva, como a média e desvio-padrão por meio de 

auxílio do software SPSS, versão 21.0. Como resultados foi apresentado o perfil dos 

consumidores, os aspectos de lazer e hospitalidade mais percebidos e, por fim, a elaboração de 

uma matriz SWOT para identificar onde os esforços e recursos para a realização do evento 

devem ser direcionados. 
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INTRODUÇÃO 

Silva (2017) descreve que no Brasil, o turismo tem se mostrado como um dos setores 

mais relevantes no desenvolvimento de localidades, seja em regiões com locais naturalmente 

atrativos ou não. Para tais municípios, Silva (2017) ressalta a utilização de recursos como 

eventos e áreas de turismo artificial. Esses atos geralmente convertem no aquecimento da 

economia local, criando-se empregos e recebendo investimentos externos. 

Um dos fatores mais importantes para atrair pessoas para esses locais consiste na 

Hospitalidade e no Lazer percebidos. Camargo (2019) aponta que tal relação deve ser reforçada 

pelas novas pesquisas no campo da mudança comportamental dos indivíduos, em torno do 

conceito de mobilidade, onde as pessoas passam de uma cultura predominantemente sedentária 

para um modelo de sociedade mais móvel. Esse contexto contemporâneo reforça que ser bem 

recebido e ter tempo de qualidade nos ambientes passa a ser mais relevante ainda quando o 

indivíduo avalia a satisfação com determinado serviço. 

Diante desse cenário, mensurar a satisfação dos consumidores em uma feira estadual de 

um município da região centro-oeste do Rio Grande do Sul possibilita a identificação em quais 

atributos o produto ou serviço está satisfazendo, assim como auxilia em ações estratégicas que 

contribuam para o desenvolvimento da região e, portanto, direcionar esforços e recursos para 

obter resultados eficazes. Kotler (1998) já especificava que a satisfação ou insatisfação é o 

resultado da comparação entre o desempenho real e a expectativa do indivíduo em relação ao 

determinado produto/serviço. 

Considerando a importância da feira para a cidade e o potencial que pode ser 

desenvolvido a presente pesquisa busca identificar os fatores que afetam a satisfação dos 

consumidores no evento. De modo a complementar o estudo, têm-se os objetivos específicos 

de levantar o perfil dos visitantes; identificar a satisfação dos visitantes da feira em relação aos 

fatores: hospitalidade e lazer e desenvolver a matriz SWOT para auxiliar na tomada de decisões 

nas próximas edições do evento, visando contribuir para o desenvolvimento regional. 

  

 REFERENCIAL TEÓRICO 

É importante estudar o comportamento do cliente e os fatores que o influenciam. Uma 

vez que a aquisição tenha sido efetivada e o produto consumido, o visitante irá avaliar a 

satisfação obtida através dele, melhor dizendo, não somente através dele como também dos 

seus serviços agregados: qualidade no atendimento e hospitalidade, por exemplo (BATALHA 

et al, 2001).  

Os fatores Hospitalidade e Lazer estão intimamente relacionados ao turismo, pois são 

conceitos citados por Silva (2017) que remetem ao bem-estar, ao ato de se sentir acolhido, bem 

recebido e aproveitar o tempo longe das obrigações. Sentimentos esses constantemente 

lembrados por Kotler e Armstrong (2015) e Churchill e Peter (2003) ao construir os modelos 

que apresentam as principais características que influenciam, direta ou indiretamente, a 

satisfação do consumidor e as decisões durante o processo de compra. 

Kotler e Armstrong (2015) citam a existência dos 4 P’s do marketing, definidos como 

Produto, Preço, Praça e Promoção. Por sua vez, Churchill e Peter (2003) acrescentam mais 

quatro características principais que diferenciam o serviço de produto formando assim os 8 P’s 

do marketing de serviço com a intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. 

Portanto, para que o evento seja capaz de obter um resultado satisfatório, é de suma importância 

analisar os fatores mencionados e realizar ações estratégicas de acordo com o que foi observado. 

 



   

METODOLOGIA 

Quanto aos métodos empregados a pesquisa possui caráter descritivo. Para alcançar os 

dados necessários da fase quantitativa, realizou-se um estudo de abordagem pessoal através de 

um questionário com perguntas abertas e fechadas. De acordo com Hair et al. (2005), o 

questionário é um procedimento de coleta de dados primários, adotado quando o projeto de 

pesquisa envolve amostra.  

Empregou-se uma escala do tipo Likert, com cinco opções de escolha, desde “muito 

insatisfeito”, com peso 1, até “muito satisfeito”, com peso 5. O período de coleta dos dados 

deu-se de 11 a 15 de julho de 2018, durante os dias de realização do evento, em vários pontos 

da feira. Ao todo, o questionário foi composto de 31 questões, sendo elas divididas em 5 

questões referentes ao atributo lazer, 18 questões sobre Hospitalidade, 6 perguntas sobre perfil 

do respondente e uma pergunta aberta, em que se referia ao gosto musical. Ao todo foram 

considerados 291 questionários válidos. A amostra utilizada na fase descritiva da pesquisa foi 

não probabilística por julgamento (SAMARA; BARROS, 2002). 

Para a tabulação e análise dos dados utilizou-se do programa Microsoft Excel, bem 

como testes de estatística descritiva, como a média e desvio-padrão por meio de auxílio do 

software SPSS, versão 21.0. Na questão aberta, fez-se uso da análise de discurso, definida por 

Bardin (2006) como a combinação de determinadas técnicas e procedimentos com intuito de 

compreender quantitativamente os dados analisados, a fim de obter respostas mais assertivas 

nesse modelo de questão. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

Na primeira fase da análise foi levantado o perfil das pessoas que frequentaram a Feira 

e concluiu-se que a maioria são mulheres (61,5%), possuem ensino superior incompleto 

(19,9%), dispõe de uma renda de até R$ 1908,00 (36,8%), são solteiros (52,6%) tem como 

município de origem a cidade de São Vicente do Sul (48,8%) e são jovens com idade entre 12 

e 28 anos (52,6%) e tem como gênero musical favorito o Sertanejo, destacando-se com 

frequência de 91 respostas, em seguida, citado 68 vezes, se encontra o gênero 

Gaúcha/Tradicionalista/Nativista. 

Os constructos Lazer e Hospitalidade foram divididos em duas tabelas que podem ser 

observadas a seguir a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Lazer 

Lazer FREQ Mínimo Máximo Média 
Desvio 

padrão 

Parque de diversões como atrativo 259 1 5 3,73 0,951 

Atividades culturais na feira 226 1 5 3,91 0,890 

Encontro de motociclistas e motorhome 209 1 5 4,09 0,886 

Exposição de carros antigos 208 2 5 4,10 0,793 

Shows musicais 259 1 5 3,85 0,997 

TOTAL 138     

 

Fonte: Autores, 2018. 

     

 

Relacionado ao atributos que influenciam a satisfação do consumidor, obtiveram 

destaque no constructo Lazer a exposição de carros antigos e o encontro de motociclistas e 

motorhome, em que o público se demonstrou satisfeito com essas atrações, essa resposta aponta 



   

a boa receptividade dos visitantes para novas atrações, visto que foi uma novidade implantada 

pela organização do evento. Nesse sentido, é interessante a manutenção e aprimoramento dessas 

atrações para os próximos anos, a fim de satisfazer os visitantes de acordo com o que ele gosta 

ou precisa (KOTLER; ARMSTRONG, 2015; CURCHILL; PETTER, 2003). A Tabela 2 

apresenta os resultados obtidos no constructo Hospitalidade. 

 

Tabela 2 - Hospitalidade 

 

 Com relação ao constructo Hospitalidade, a maioria das variáveis apresentou respostas 

que demonstram indiferença ou tendência à satisfação, tais resultados apontam que 

possivelmente o público deixa de observar algumas dessas questões. Dentre as variáveis que se 

destacaram estão a organização dos estandes dos expositores, horário de visitação e local em 

que o evento ocorre. Já as variáveis com menor índice de satisfação foram limpeza/ higiene e 

quantidade de banheiros, local para estacionar e acessibilidade no local.  

 Com o propósito de contribuir para a otimização do evento, algumas ações estratégicas 

potencializadoras são recomendadas, bem como relata-se a observação de possíveis melhorias 

das vulnerabilidades para a realização das próximas Feiras.  

 O Quadro 1 demonstra a Matriz SWOT que reflete os pontos fortes e fracos, 

oportunidades e ameaças, construída com base em Oliveira (2015). 

 

Quadro 1 - Matriz SWOT 
MATRIZ SWOT 

Forças Fraquezas 

Localização central; 

Data de realização do evento; 

Atividades de Lazer; 

Organização do evento; 

 

Falta de infraestrutura (banheiros, lixeiras); 

Acessibilidade; 

Locais de descanso (bancos para sentar-se); 

Preço X qualidade dos lanches na praça de 

alimentação; 

Hospitalidade N Mínimo Máximo Média 
Desvio 

padrão 

Limpeza/higiene e quantidade de banheiros 261 1 5 3,16 1,125 

Alimentação e qualidade das refeições 264 1 5 3,96 0,796 

Limpeza e decoração no local 283 1 5 3,99 0,785 

Segurança no local 281 1 5 3,99 0,894 

Local para estacionar 271 1 5 3,54 1,010 

Acessibilidade 270 1 5 3,89 0,888 

Iluminação 260 1 5 3,88 0,886 

Ventilação nos pavilhões 287 1 5 4,02 0,944 

Organização dos estandes dos expositores 288 1 5 4,26 0,763 

Qualidade dos produtos/serviços ofertados  277 1 5 3,50 1,059 

Variedade dos produtos/serviços ofertados  277 1 5 3,68 1,012 

Infraestrutura do evento 283 1 5 3,82 0,991 

Horário de visitação pública 277 1 5 3,97 0,734 

Atendimento/recepção/placas de sinalização 283 1 5 4,00 0,873 

Sistema de comunicação através da Radio Feira 277 1 5 3,97 0,694 

Divulgação do evento 282 1 5 3,85 0,896 

Localização da Feira 260 1 5 3,15 1,131 

Data da Feira 284 1 5 4,06 0,667 

N válido (de lista) 168     

 

Fonte: Autores, 2018. 

     



   

Oportunidades Ameaças 

Local mais amplo para realização do evento; 

Realização de atrações concomitantes (Ex.: 

Motorhome e motociclistas, foodtrucks). 

 

 

Clima (chuvoso, frio); 

Verba para realização do evento; 

Situações adversas de saúde pública (ex: pandemia). 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Foi constatado que ao analisar a frequência das respostas do constructo e compará-las, 

os comentários referentes à limpeza, banheiros, estacionamento e acessibilidade estão em 

concordância e são os pontos considerados mais relevantes para os visitantes. Portanto, faz-se 

necessário que a organização repense principalmente essas questões para as próximas edições 

da feira. Tais variáveis podem se encaixar no item “Evidências Físicas” dos oito P’s do 

marketing. 

 Dentre as conclusões, sugere-se buscar soluções para as fraquezas, principalmente as 

questões de infraestrutura, bem como investir nas oportunidades um local mais amplo para 

realização do evento, visando a expansão da Feira tanto em espaço como em público e 

expositores, explorando o potencial identificado que ela possui em contribuir para o 

desenvolvimento local por meio do turismo de eventos. Além de intensificar a realização de 

atrações concomitantes (Ex.: Motorhome e motociclistas, foodtrucks), pelo fato de que houve 

uma boa recepção do público que se mostrou nas respostas do constructo Lazer. 
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